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ילךפממותהמפסבהלשחטשאמרליאמרפטמהתתהשמא]מ"השחכמיבית
שישחוטכדמכץלראותיכלהחכםאבלבעטיכלימתקןממצאבמשחותיהחדדנה

מפמאחרלחכםמכינולהרמתיכולחכםוכן"לאחריםלהשאילהרכולנעצמוהואבה
:,להשחיזהיבאולאט"ביואמורהשהשחזהיודעשהחכם

."ישחי1נהשמאט"ביולבדוקלואמורבעצמוןהמכיןבודקשוחטשכלהוהבשןיכןב
משוםאלאישחי1נהדשמאמשוםלחכםהמכיןלהראותאמרושלאאומרימןויש

יפההמכיןאםאפילוהמכיןאתהחכםראייתבלאלשחוטלואפשרהיהלאדבימיהם
אבל'כלילמתקןקצתדומה1הוהריהמכיןאתהמכשרתהיאלבדהחכםראייתונמצא
ונמצאלאואםפגימהבהישאם"המפקילבררכדיאלאהמכיןראייתאיןהוהבזמן
שהתחלקודם)פגומההיתהשלאהמכיןכשלימותאלאבראייהתלויהדברשאין

ולכןבלבדהמפקאתמבררתאלאהמכיןאתמכשרתאינהבעצמה11וראייה(לבודקה
.ט"ביולאמרהאין

]'מ"יומערבהמכיןבדקשלאכגוןהדחקבשעתמקוםומכלהראשונהכמבראוהלכה
:ט"ביוהמכיןלבדוקמיתר.נ'האחרונהמבראעללסמוךישט"ביולבשרונצרך

אםדאףמשוםהשחיטהאחרהמכיןלבדוקמותרחכםתלמידאינואפילואדםוכלג
:י'ישחי1נהלאבודאיפגומהימצאנה

.להולןמותרוכןיןהרביםרשותדרךאפילו,ןהבהמהאצלהמכיןלהוליךיכולהטבחך
ט"ביוטרהונמצאישחטולאימלךשמאהוששיןואיןן'הסנהאצלוהמכיןהמהמה

להוליכואפשרשהיהפ"ואען'כתיפועללהוליךשצריךקטןגדיאפילו"'לצורךשלא
שנתבארמטעם"]ט"יומערבלעשותהאפשרשהיהההוצאהעלגזרושלאלפי]מאתמול

:]]תשה'בסי

מוכנותאלוהריהתחוםתוךולנותובאותלתחוםחוץורועותשיוצאותבהמותה
מי'כללתחוםחמן1לנ1תהר1ע1תנהמותאבל)טנ"1,נעתןן,1ש1חטמהןן.1ל1קד

אנשידעתאיןהקיץימיכלמקוםמכלז]הגשמימימותבתחילתלביתשנכנסיםאףהקיץ
אםן]ט"ביואותןשוחטיםאיןלעירט"ביובאואם.,]מוקציןהןהרי.ך]עליהמהעיר
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,שםע"שו,שםן"רנ ,ג"מקא"מנא
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.(המורבדעתגם)ומדבריותה"ד'"ב,דבריתא .שםע"שו,ב"ה.ב"בם"רמבנה

,שאמיריםוצמוקיםכגרוגרותשדנו).ב,מקמאכלנשנאבו תצומעמןלעלוראה,(ג".םתצהסטןכדלעיל

א"קי ,הק"ס

,שםע"שי,שםס"ומבבו

.בזק"וס"'םיה"םד"עיכדלקמן,א"סלבושב -ין,מ"הד"תם-רמסג

.שם~ .ג"וש,ד"םתקט"םכדלקמןד

,שםע"ושומוס.021גמראה .שםמ"המממשמעית,מקיאא"מו

.כזק"ומז"'םה'מיד"עכדלקמןז ררכח
,א"סא"רמ.מקיאמשה.' '"בבהובא.(א,ר')ה-רזבשם,מהומריה(ב,וטון-רט

,איןה"ד

.בכירבראייתז"'םכדלקמןי שבג"מל'לעגםיראה.(לעצמוה"החן'לענ)שםן"ריא

.'"ם שחשותבשםשםא-רתיב

.ם'שנ' .(ת"השיף,שבםבממק)שבעבאריג

ק"סכהנה'ררכמשמעות.(ב,קער)מ"עהלמהרצליד שחשותבשם,א

,מ"מחההגדולהכנמתשירי.מ'שנ' .ב"מקא-מ,שםשבעבארבשם
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הישראלמדעתשלאמ"ביו(מאליהם)לעירשבאופ"אעלתחוםחוץהיוהשמשותבבין
:אותןשוחמיםאין

ש"כמח]מוקצהדיןבהםאיןנכרישלבהמותאבלישראלבבהמתאמוריםדבריםבמהן

אונכרילצורךהביאןאםמ"ביוליןן,במקבהמותשהביאנכרילפיכך.ן]י"ש'בסי
הואהרובלצורךהמתםמןהמביאשכלנכריםשרובהלעירמתםהביאןאםאפילו

בהםאיןמוקצהאיסורשהרילתחוםחוץשלנוידועאםאפילומותריםאלוהרי"1מביא
:ישראללצורךהביאןשלאכיוןלחושאיןלתחוםמחוץשבאוומשוםנכרישלשהןכיון

מותרתחומיןמפק]תצפן'במיש"כמגליותשלשנימ"ביואמורמוקצהשמפקפ"אעז
העירבתוךנמצאוינשנימ"וביולתחוםחוץללוןרגילותשהןנכרישלבהמותכיצד
לחומתוחוץהתחוםלתוךהכנימןמאמשלזמרחוליןשאנומ"ביוולשהמןמהןליקהמותר
מאמששחזקהבבוקרבעירהנמצאותשכןוכלאמשאותםראינולאולפיכךלנוהעיר

:התחוםלתוךהכנימם

להאומריןאףמ"ביולשהמומותר"ןלאכילהעומדתהאםאםייכ"ביושנולדעגלח
היהשאם"אמואגבמוכןהואהרילאכלהועומדתמוכנתשאמוכיוןמ"ביומוקצה

.~מן"ביושניהםואוכלהעגלשנולדקודםהאםשוחםהיהרוצה
כברמוכנתהיאשהרימ"ביומוקצהאינהמקוםמכלמרפההיאשהאםידועאםואפילו
שאם"1אמואגבלכלביםמ"יומערבמוכןהואשהרימוקצהאינוהעגלגםכ"אלכלבים
מוכןשהעגלוכיוןמותרהיהלכלביםולהשליכםשניהםלמלמלרוצההיהשנולדקודם

.מוקצהאינושהרילאכלוכ"גמותרלכלבים
לדקהחדשיםוחמשהלגמההעיבורחדשיתשעתיןלושכלושידעצריךמקוםומכל

קרקעגביעלשיפריסשצריך"מחמיריןתויש)ות"מ'סיד"ביש"כמנפלמתורתשיצאכדי
:(]בממוךתשיתבארכמו

שנולדעגללהתירישו"נילדאלאמ"ניימיקצהאימרתששןאלימדמתמנהגילשמ
לאשהלידהכיוןנולדמשוםלאמרוואיןולרותלגדלעומדתאמואםאפלומ"ביו
:תישנולדאחרכמולאכילהראויהיהלידתוקורםאףשהריכללבגופושינויעשתה

.ד"םתקטי"םלקמןנתבארהם.נ.בליק'ההומעם סיר,בגבריתאלד
:ה"סע"ושי .שםע"ושוטור,ז'.מא"פש"רא.א"ה.ב"פם"רמבלזל

,ח"מקא"מ,שםגמרא.ל .שםא"מ,מוכןה"דא"עשם."רשלז

,שםא"מ.ה"סלביש.היאב"פמ"מ,א"מע,יגמראלח םלעיליראה
(ם'לכלבלהאהלןכשוגימרים)ט"סשח" .ם'יצענמ"מ.ישר

ע"ושיטור.שםש-רא.(בג)ביצהרפף,א,קלישבתלט .שם

.ב"משםע"שייראה,לטיניע'הגלאר"בשועזהמימןננ משםושיין

דעןשיוט"מקכאןובמניאא"ברמג"מג'" .בנהבקיאיןאוואין

.ה"סא-רחמא נעעב

"
.םזךד,מז'עא(.',נ)תירהגריל'וראה.כח מכדלללפג

,ג"מיסיףתצה" .ח"מקא-מ.ח'"מא"פש"באנל-רימד

'סילעילגםיראה.ג"מע"שו.ולעצןה"ד(א,כב)ן"רנח "ושמכיהןתצו

,י .גמעיףכס

,הבהמיתמת'שהמקוםל םהשערהקדשבעבודתא-רשןלא

חיםארחית.ב" מטעםנאמרלאשאז.שםע-שו,כטאיתס"י''הל

"םכרלקמן)שראל'לצורךמכףשעשהתהומןאיסור כרלע)מיקצהמטעםלאוגם,(ה".מתקטן

בתחלתל' .(הסלף
,חף'מעלב הייארחיתא"רשבלג

שםע-שו.(להקלשמפיקי)שםם' ד)

-

כרק"סתקטי"כס,מקיזא"מ,(.שנט"מייט ראשיןמ"שבע)
"םלעלגםוראה.(לחימראנן.דאזלל".ל דהיי,נכר."עתחומיןמפקם.מהאימרשהעירך)ר"מישכה

מפשבמיקצה)ח"מתצז'.מ,(מתיריןלו2"שדבר

-

ו להחמר

שביוש)ו"מטתקמי"םלקמן,(.שנט"ו.באפילי נפנפקממעםן.תחוממפקרי.התשני

-

.ג"מקא"ובקו7(א
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באכילהמותרמהםבאחדונולדלוה1הממוכיםמזבויוםשבתהםאם1הוממעםי
ולאמוגליוםמכינהשבתואיןשבתאומוביוםשהואפיעלאף"שלאחריותביום

'ראושהיהכיוןהכנהדשונה11לידהשאין'לפ('"ג"'תקמימןי"ע)לשנתמיגים' הלידהאחרכמוהלידהקודםלאכילה
":

להצריךואיןמ"יומעודתגמרכבראםתמותשמאיראוהואממוכנתשהיאבהמהיא
גמורהמלאכהלו.התירלאממונוהפסדשמשום"מת"ביולשחמהאמורמ"ביועוד

התזרהמןאימורבמלאכהאיןאםאבלתןהתורהמןאיסורבהשישמ"יולצורךשלא
"מד"ביוש"כמ)")נפשהשתצאאחר)צליכוית11מבהמהלאכולביוםשהותשישכגון
שוםיאכלשלאפ"אע.))הכויתאכילתקודםלבדקהכדיביוםשהותשאיןפ"אע(]1"כ

איןכויתממנהלאכולכדיביוםשהותשישכיוןמקוםמכלי)מ"ביוכלוםממנהאדם
עדייןאכלושלאאורחיםלומזדמניםהיושאםמפנימ"ביולשחמההתורהמןאימור
מלאכתנקראת11שחימהכ"א")מותרתהשחימההיתה11מבהמהלאכולורוציםהיום
שהשחימהכיוןמקוםמכלממנהלאכולשרוציםאורחיםלושאיןאףולכן"נפשאוכל
כשחימהאיןאוכליםלויזדמנואםמ"ביולאכולראוישיהאהבשראתומכשרתמתרת

לאהפמדובמקום"מ"יו-צוקבהשאיןכלאמרוהשחכמיםאלאהתורהמןאימור11
:ח]רבדיהםאתחכמיםהעמידו

הבשריסריחיפשימנהלאשאםבעניןהואאםלהפשימהכ"גלוהתירוהמעםימיה:יב
אלאשנתבארההמעםומןלשחמהשמותרכשםלהפשימהמותרהתורהשמןכיון
:הפסדןבמקוםדבריהםאתחכמיםהעמידוולאאמרוהשחכמים

אלאמ"ביולמלמלוואמור"מן"תצ'בסישיתבארכמונולדהואהעורמקוםומכליג
:)"עמולמלמלוומותרהאברלגביבמלהעורשאו]אחדןאברבושיירכןאם

ממנהלאכולרוצהשאינוכלמ"ביולהפשימהכלללוהתירושלאי"אומריםוישיד
נוצתולמרוםאמורמ"ביולאכולדעתוואיןממוכןשהואמפניעוףהשוחםוכןמ"ביו

:~"האחרונהכמבראלהחמירישמקוםמכל,ןהראשונהכמבראשהעיקרפ"ואע""מ"ביו

.(מהתרה ,שםפרחיםגה

,שם'"ב.(ר,לד)ר"חדב'נתייחםרבני .א"סתקכזמר,ב"מתקגמיוכדלקמן

מ"מוראה,ב"מתצה"םכרלעיל,ס"בעשהיתרהנו .ם'ונ'וצ

ה"דשםן"ר.(ב,-ק)פמהיםפסחיםהמאירבעלגז א

'.ם2"רא"מ,שנידך'ואה"ר(ב,א)צה'ב.תמר' תקכ

~. .שם'"ב_שםמ"מ_תרפא"מא"חויויםת"שינח

מתה,התירמ.1'לצודךהמ,כששרקא)המיץמא שםכדלקמן,תחלתהכהוים

,(ח"ימג"י -שו,מתניה"ד(א,יר)ן"ח.נ"הנ"פירושלמיסיב

.ו"ם~ ,ו"מסיףלבישסיג
.י"מא-ת].אאותא,ד'גמוריםשלשיד'ס .(לדעתם)ר"מקיא"מגוה

,י"מסוףח"פר1,ס "מקזוטאאליה.הרןכתבה"ד."מה"ב,שםא"רממץ

,י

יבשםאג,קלח)ט"ו'הלהעשורבעלבשםסרעה מא"פש-הגא

המנזרבאופןוהיני)י"מע-שו,ז" ,(י"מ.ש'םי,ל'יכדלע,בשבת

השבתכןאחרשחלט"ביושמלדהמצהלענין)אמעיףעו בלענין)מ"ומ

אמורהבזהשנולרהצה-

ט"'וםבזהרן .(בזהשאמירבזהשנילראפרות.ן.לענ)

ק"מ"ט.ה"סמטיילבושטור.שםש"יראטור'העבעלרוז

.ו"םע"ישוטור.בהמהה"ד."ירשא,כהתשנהנוח .א"סתקג'סילקמןוראהגם.ו"מלבהם,ב,סוטחיםביט

.שםע"ושוסיר,כתיקשםמשנהנ ,מקייבא"מנא

ז"יטושיךע"שווראה,ליריניע'הגלאר"בשיעזהמעמןנב אחרשנחתךמהגםלאכוליגילמיתהשאהד)שם

.(מיתהקודםשחיטה עגג

וראה,ג"'מקא-מ,י"מא"ורמטיח.ר"מנ"פש" ממה.שחהללקמן

.הק"מא"קוא" א"מ.בהמהה"ר'"ב.הרבא"פמ"מ,ב,מזם.פמחגד

עוברנו'אכוהשגם)ב"מתקג"םלקמןה"וכ.ב"מקי



תצחמזביוםהלכותלו

ן"בחולעושהשהואכדרך""במומהאובמוסלעיריביאנהלאבשדהבהמההשוחםמן
משום

~
:"לאבריםאבריםבידומביאהאלאמל"יולנול

לעתמעתלהשהותוצריךולכןאבריונתרסקושמאלחושוישברגליםשנדרםעיףכגז
ש"כמ]להפנימייםאיבריונתרמקושמאהשחימהאחראותוויבדוקישחמנוכךואחר

שמאחוששיןואיןמ"ביולשהמומותרלעתההמעתכברכלהואםש"עחלנ"נ'סיד"בי
"להיתרבחוקתאותושמעמידיןלפימ"יולשרךשלאמלאכהעשהונמצאמרפהימצא
שהמרפותבמקוםאףמ"ביובהמותלשחוםמותרהמעםומנה,לכשריםהןהעופותשרוב

.כשרותשהןשבעולםבהמותרובאחרהולכיםשאנולפיהכשרותהכמוכךכלמצויות
עלחולקיןויש

~
אמורהכשרותכמוכךכלמצויותשהמרפותדבמקוםואומריםייה

שמאמ"ביולשחמואמורבדיקהשצריךברגליםשנדרםעוףוכןמ"ביובהמהלשחומ
אמורמ"ביושנולדעגלדבריהםולפייעמלןלצורךשלאששחםונמצאמרפהימצא

שהואהרחםבביתשנתרסקי"עדשמא]קרקעגביעלהפריםכןאםאלאמ"ביולשחמו
.]גמורןמרפותבוימצא"צרן
ועכשיוהאחרונהכמבראלהחמירישמקוםמכלנ]הראשונהכמבראשהעיקרפ"ואע
תמצאשמאי]מצוייןהמרפותשאיןבמקוםאפילומ"ביובהמהלשחומשלאהעולםנהגו
הצמדבמקוםהדיןוהואלהקלישמ"ביולהצריךאםלכןיתירהחומראשוהוולפימרפה
:"]ממוכנתכגון

יכולין"ןהדיומותשלשהולאחכםאיןן]מוםבלאלשחמויכולשאיןהנהבנמן,ןבכורץ
הראהוולאמוםבוישאםשאפילוכיוןלשחמולהתירוכדימוםבוישאםלראותו

הריושחמוהדיומותלשלשהאולחכם
~

הדיומותשלשהאוהחכםראיתב"ואאמורה
והריהבכוראתהמתרתהיא

~
ולשתוקהבכוראתלראותמותראבלן]למתקןדומהה

:כלוםמתקןאינושהריכלומןבכךאיןמותרשהואבלבוגומרשהואפ"ואעלהתירוולא

"מוקצהןשהואמפץמוגניומלשהמואמורוהתירושכוהמוסוראהעכראסיח
ודאיאתמולשהריינכוהגדולבמוקצהמודים]מובןביוםמוקצהלהמתיריןואפילו

'תק"םלקמןגםוראה.ז"םע"ח2יטור,א,כהתשנהסיח .ט"ש

,שםע"ושיתירסיט לעגםוראה.אנה.ב.לאה"דשםרשייע

א"'םתצה"מל' .ושה

.שםע"ושוסר,שםמשנהעא ולאאיבעיא)י"ורשא,לרגמראעב

ממבים.(ימשטא" .ח"מע-ישוטית.סו"םר"פש"רא(לקולא)ד"חב"פ

ף'מעשםע"שווראה,נו'ד.לע'הגלאר"בשיעה~מן.םעג

,יוז"מעד ,ח"מלבוש.הק"סמשהדרכיעה

.עיףה"דה"ב,שםלבושעו

,כתיבה"די"בעי "םפידאשריהגהות.שמרמימ"עהלזריעאירעת

.ח"מקמוןז-ש.יט"מד"תש"בישל-רש,מי בג,ט')נח"םבלבו.('הב)'.גרםה"מוד(א,מ')ן"רעט

,ההשלמהבעלבשם .(רים.המתלרעתאף)ה"סא"רת,הק"סמשהדרשפ

.(ל"הנבמחליקת.שתלי)ז"מקמא"מ

.ואילךא"מיע,נאן'חילראהפא "מקא"מפב

', ,עיףה"מצמ."בפג

_שםל-רשפד .ז"מקטסיףא-תפה

ריאיןאם'דפליג)שםגמרא,שמעיןכרביאכיןמשנהפג מזמין

.ט"מע"ושימיר,(ט"מי ,שםע"ישטור.בכורה"דב,כהשם.במשנהי"משפז

,ב"בשט'.םד'1.ע"שי.ראהפח שםי"ברש'האטעםפט

'התוםרמת'לג)זהן.אה"דא,כי ב"פמ"במ'תםמעם.(שםמ"ומהר,בכירה"דשם

,ט"מלבוש.בכיר"מתגה"דשםן"ר,(א,ו)המאור,ג"ח מ

,ז"המהנהה"דבק"מא"קייראה.ז"מקיא" מיג"תש"באנל-רשצ
,שםא"מ.ט"מקמור-מ,מי .שםע"ישוטור,שםוגמראתשנהצא

,ג"'םתצהמיכדלעילצב שבתראהצג

יכתבה"ר'"ב/'מתנה"ר(א,יד)ן"ר,ב,מי ה'שהשבדבר)י"משי"םלעיל,מקרהא"מ,ן"הר

לקמן.(השבתלכלהוקצהלאאדםשלכרחובעלמיקצה מ

,(כזהגרולבמוקצהם'שמיד)מ".מתקןימי,א"מתקא"



.י,.*4*..י4.4.(. ועווג,1,

"
ונגנושגג

עלויעבוראיסוראדםשיעשה%כבדעתוהיהשלאמ"ביומלאכלוממנודעתוהסיח

.כ"ביובכורותלהתירשאמרוייחכמיםדברי
מותרוהתירושבוהמוםאתוראהועבר,מן"ביומוםבוונפל"מן"ביונולדאםאבל

היה"מן"יוכנימתהתחלתשהואהשמשותשביןלפיחדשיות.לכלואםמ"ביולשהמו
העובראתגםואוכלאמואתשוחםהיהרוצההיהשאלואמויןאגבלאדםוראוימוכן

שהריכשנולדמוקצהונעשהשחוראףלכןמוקצההיהלאהשמשותשביןוכיוןשבמעיה
וראהוכשעברמקוםמכלמ"ביובכורותמתיריןראיןמשוםמ"ביו.מלאכלדעתוהמיח

עיןשבתלחצימוקצהדאין""י"ש'בסישנתבארכמו"להתירוחוורהואהריוהתירו
:מ"ביוהדיןוהואשם

לחקוריכולעליולשחוםשראויקבועמוםשהואוראהמ"יומערבהמוםראהאם:יכ
הראיה.נ"ראייתומחמתהואשהתירוכיון]"ומתירומאליוהמוםנפלאםעליו

:י,מ"ביוכלוםמתקןואינומ"יומערבההיתרעיקרנגמרכברכ"אמאתמולהיתה
דברממלמלהואוהרימ"ביולשחמוראויאינושהרילהעלותואמורלבורשנפלבכורכ

:ימותחשלאכדי(א),,במקומופרנסהלועושהאלאמ"ביו",לוראוישאינו

וגוזרשוהמוואינולשחמומנתעלהראשוןאתמעלהלבורשנפלובנוואתאותוכא
דמשום""שוחמה~רצהשוחמה~רצהלשחמומנתעלהשניאתומעלהומערים

אםאבלי,מהןארדאתלשחומצריךפ"עכאבלן,להעריםלוהתירוחייםבעליצער
כיוןמהןאחדשורםשאינופ"אעלהעלותןמותרבנוואתאותושאינןבהמותנפלו

:"'"היוםלשהמןכולםשראויות

ואינו]מוברביוםלשחמהמותרנכרישלוחציהישראלשלחציהשהיאבהמה:כב
כלנמצאתנ'"שרימהבלאבשרלכויתאפשרשאידכיוןהנכריבשבילגםכשוחם

אחריןקינמרם

ליחןאסורשהרייקשהשלאלתרץוכוונתו.]משנההמגידכתב"כן.'כומות'שלא'בר(א)

תירץזהועלזנ"תצ'בסיש"כמצידהמחוסרשאינואףמוקצהשהואדברכללפנימזונות

דלאזז"תצ'בסיחדשהפרישכתבמהנדחהובזה.חייםבעליצערמפנילוהתירוימותשלאכדי
:מידיקשהדלאנתבארוכבר,כאןם"הרמבשכתבממח1והוכיח,"משנהכמגיד

.א"המנוטהה"דב"מקסיףא"קיראהגזה,מ"מלבחרצד סיר.ב"רע,בוגמראצה

.ט"מא-מ-,ם"הרמבכתבה"די"ב.ד"הב"פמ-רתתוזו,שםע"ושי .י"מכשה"מל.לע,אק"מא"קווראה.שםמ-מקוב"מח"פרצד
,'"מ.ע"ישוטור.הושע',כרבא,לז[בריתא]א-גתגלח.ח"מוכדאיהא,קלושבתצו ם,א"מרמאמיכדלעילצח

.כק"סא"מ.'"מלבוש,הידב"פם"רמבכקץ.ג"מקא"קירעא" ה"ד'"ב.שםמ"מ.ב'.םב"שהתישבעבורתא"משבקי.ט"מקיא"מ.שםלבוש.ושייןה"דב,נאן.חול."רשצט

,שםא"מ,תניא.מקייטא"מ.שםלבוש,והדת"די"בק .א"המנהנהה"דב"מקסוףא"קווראה.שםא-תשא.זף.נעקא

.א"סע"ושימיד,א,כאא-גסקיב.ט"סע"ושיטיר.ורעבא"מוע,מא-גסקב מ,שםגמראקיג,(ב"רע,ו,ן"רקג

"
תקו"מרלקמן,מה'בעכ"משא,.ק"מ מלבושקד

,ב"מי,מ"

"סלעילונתבאר.(מוקצהבחיןשתלוי)ו"היב"מה,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותא פב

.גק"סא"קותצז,ד"הב" מזונותליתןשמותה)ג"מתצח'סיח"הפר1.הסעיףג

.(למוקצה.(צידהבמחוסרשתלוי)מ"סד



תצחמזביוםרכותלח

לשרומיכוליןבשותפותבהמותשתילהםישאםואפילוי"הישראלצורךהואהשרימה
בכלשוותשיהיואפשרשאילפיאררו1הארר1השימוללדלוקאפשרשאי,ן"שתיהן

איקמריכולנדמיםש11תשהןאףושמינהקמנה1111כח1שהגמלה11שאםהענחמם

.~ן,בברושהדלקיכלליקראפשיאיאובקמנהדלקיכלליקראפשי
לה,הגרלוליחןרוצההנכריאםשכןוכלי'"הענייניםבכללגמרישוותהםאםאבל

.לדלקלואפשרשהרי"',השניהאתלשרומאמורוהמוכה
אתידלקומ"יוואררהנכריעםאותהולדלקמ"ביומהןאררלשרומ(נ)לומותראבל

אחריןקינמרם

הרבדעתמץוםמכל,כןכתבלא"ו"שהטאףהנהי.'כומהןאחרלשחוםלומותראבל(ב)

הגדולהלונותןהנכריאםאבלשכתב"'א"המנדעתוכן.שכתבתיכמו'ולבושןיוסףבית

אחתכלולחלוץשתיהןלשחוטרוצהשהואמייריכרחךועל,ל"עכהשנייהלשחוטאסורוהטובה
שתיהןודוץא.(בהחלץלישראלשאיןהשנייהלשחוטדאסורפשיטא]'כןלאראם)הנכריעם

למדולהישראלליתןרוצחוהואבהחלץלנכרישישפ"אעלשחוטמותראחתאבל,לשחוטאסור
דהנכריכיוןדהתם,מידיץשהלאנ',מהתוםו"הטשהץשהומה.שריהכיאפילווטובהגדולה
טעםמאיזהאוהיוםלאפותרוצהשאינומפני,אפייהץודםחלץולושיתןהישראלאתלכוףיכול

כשהישראלכןאם,אפייהץודםחלץולוליתןהישראלמחויב,טעםשוםבלאאפילואושיהיה
שיץחהישראלאתלכוףיכולהנכרישאיןכאןכ"משא,הנכריעמחלץנהנההואביחדהכלאופה
,ואחתאחתבכלשותפיןהןשהרי,ובהמהבהמהמכללוליתןצריךאלאלחלץואחתבהמהלו
מחלנהנהאיןכןאם

-

חלץלושיהיהזהזכותלוהיההשותפותשבשעת,מחלץונןאלאהנכרי ובהמהבהמהבכל
:ני

,העתץתיוולא.לטלטלואסוריאסרנושאםבדברט"ביוהוראהבעניןהאריך'טץ"בסז"הטהנה
]ן"ורן''ותוס"'י"רששכתבומהלפיאבל,1'משנההמגידלדעתאלאאינןדבריודבלמשום

נ]כלללאסוראיןהכידבלאובהדיאמשמעמתץןמשוםהואדהטעם]]א"ההגכתבוכן"]ה"והרז

:דתיץ"סו"תמ'סייעץבבחץועיין.עיץרוכן,משנההמגידכסברתודלא

,להתירבפשיטותן]כתבתיואני,בנוואתאותושאינןבהמות'בנפלואםע"בצהניח]]א"המגהנה

.שםלבים.מקנםשכלה.ר'.בקיז.נקרםשכלה.רשם'.בקיד תיר,ג.'סיב"מש-ראגהצו

,מקראא-מקיח.ויוע"ושי .א"מלבוש.שםי"]קטו

אררןלק1נטרםם.1נ.צ
הרי,תתקלקלשלאכוילנכריחציהמתןוהישראל .(הנכריחלקבשחיטתנהנה

אחתבהמהלקבללמומויכולהנכריאיןולכןסי .בחלקו
ויבאאיסורימצאשמא,(האמצעיבטעם)ג"רב"פיז ,לטלטל

,זהאיןה"דא,בוית .בכורה"דשםיט
,בכורמתנהה"ו(א,יד)כ ,שםהמאורכא

,ז"סקיכב ואית,שמותרמילתאגילוירקהיאשהוראהבג

.מתקן ,ט"ביולהורותשמתירמדבריושנדאהכד

,כ"סקכה .כאבסעיףבו

,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותז סת

בחלקושלמהבהמהויקבלשיתחלק)יק" ,(אותהוישחוט

בהמהחצירקלאכולשכשרוצה)מקוםומכלה"דט שלאכדי,כחלקושלמהבהמהלקבלצריךאינו

.(הבשרשאריפסיע
,א"מיהלבושהגהתי .כאק"סיא
שלמהכהמההישראלוקיבלשהתחלקונאמראםיב ,אותהלשחוטיכלולכן,בחלקו

שלא)ונכריישראלשלעיסהגבי,עיסהה"דא,כאיג ,לישראלהנאהסוכתמעטבזהכשישגםמתירים

.(ב"סיתקו"סוכדלקמן נהנה,מלאתנורמאפייתלישראלשישזוהנאהיד

,הנכרימחלק סו

השחיטהוכלשחיטהכלאלבזיתאמשרשאי ,לכופוכשיכולכ"משא)הישראלחלקלצורך
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וגנון

שהריהנכרישותפותבלאבלבדלצרכוארתבהמההישראלישרומאומריםואיןהשניה
לשרומרוצההישראלשאיןלפיוהמוכההגדולהליחןרוצהשהנכריאולגמרישוותהן

:"'"הנשריפסדשלוכולהתהיהואםלחציהאלאצריךשאינו,מפגלצרכומה.שלנהמה

מקוםלעשותכדישרימהשבמקוםהצמראתיתלושלאמ"ביובהמההשורםג:כ
מכלמ"~גתמשוםטייבאינובשבתכךוהעושהבכךגזיזהדרךשאיןפ"אע]"למכין

איןשהרימ"ביולעשותהאמורלפיכך]],מגידולודברעוקרמשוםטייבהואהרימקום
השורםהמעםמזהכן.נ],כןיעשהלאאםאףלשרומשאפשרמפניאכילהצורךבה
מגידולודברעוקרהואשהריז]"למכיןמקוםלעשותכדיהנוצהאתימרומלאמ"ביועוף
לתלושהעוףדרךכןשהריך],~~גומשוםגםלטייבוישבשבת11מלאכהשהעושהועור
,],בידניצתו
-,איבידושימשכםי"עהשרימהממקוםח]"הנוצהאוהצמררןלפנותמיתר(נ)אבל

אחרןנמרס~ק

ומגידן]חדשהפרישכתבוכמובנוואתבאותואפילומתירין"]וירושלמיי]דבתוספתאמשום
,פוסץבשוםלאיסורמפורששאינובנוואתאותואינןאםפ"עכעליהםלסמוךהןוכדאי,ימשנה

עיוכן.א"המנשכתבכמולהתירנוטין"אי"רמדבריוגם

-

:ר

דאיכאבעוףדאףבפשיטותינחדשהפריכתב]יכן.'כוהנוצהאוהצמרלפנותמותראבל(ג)

דברל"ץיידלדידןג"כץ"בסא"המגכתבוכן.ואילךאילךלפנותמותרדאורייתאאיסורא
הפוסץיםובכל]סי"בשומוסכםפשוטוהוא.יזדאורייתאבאיסוראאפילומותרמחכויןשאינו

.יןדוכתיבכמר
.מכךשדרכולעוףיןבהמהביןשחילץו"יש"והראיי'התוסמדבריכןמשמעלאדלכאורהואף
באיסוראאסורמתכויןשאינודברליהדסבירארבלדעתאלאכןכתבודלאתשכחדייץיתכדאבל

דסביראמשוםבידלתלושט"ביושמתיריןלהמפרשיםוכן.לעוףבהמהביןלחלץישדאורייתא
התוסטשכתבוכמו,מדרבנןאלאמיתמרולאידכלאחרמגידולודברעוץרהויבידדהתולשלהו

,ומסת-צח,ילעס.א".משלו"סל,לעראה,(תילשמשוס) לעראה

,(זן'%ה"ד)אק"מא"קותצו"מל' ,שםלבוש.ד"מקכסוףא"בסהיבא,נ"הנ"פמ-מקנג

.ג"'ם.ן-וזותיר,שםש-ראגרנד לקרישגלנה

,א,כהשםת" רהיהה"דשם'תוס.דהיהה"ד."ורשגמראג1נ1

ם.ר.המתלרעתאףבעיףאמירזהשממעם) םלגוש.שםמ"ומם"רמב,שםש"רא,(בבהמה

ז"מ.ג"' .מקיא

.ב".םע"ושיתיר,ב,כדבכורותגונז יראה.ג".םח-פרקמח

.א"קי

.שםא"הסמשמגית.ויושםעטש,שםי-1קיט ,בק"אא"קווראה.שםז"כמדלא

דהוהה"רא,כהושם,והפחנוה"דב,כדבכורות'תוסקב בלאהרשגם)

ש-רא.(ן'מתכובאיןאלארנ.התלאד' .ב"מיע-שו.במור'הגדעה,המיג"ששם

,נ"יש,א"סשם'סיל'כרלעקמא דברעוקרמשים.בוהש.ש)כבק"סא"מקבב
(מגרילי ן'שמתיראףט"בייאומריםזהשממעם)בגק"ים

היידולו'מגדברעוקרגםשלרב)שםגמראיראה,(בבכיר כלאחר

מור~אבלממורשנשבת)שםללל,(בבהמהד' הלכיתחקרי.209'ע'גליון(רושלים')ת"'גד',(גוזזמשום

מניחולורנרעוקרן'בענ'עמ,ם.פענמ"מ,א,כחא"ח

אחרוןלקונטרסציונים

כאןומבואר,מגידולודברעוקראףבושיש,ט"ביו.ג"הג"פבז "פבת

מבארמ"ומ.זהמטעםחייםט"שביודהיינונמנים,ד"חי 77'2.ףסעחט

,במזישנתהגמראמסקנתלה.ו"חב"מל ,ג"וש,א"סשלז'סיכדלעיללושאינודגרכשמטלטלרקהואשהאיסור)טסעיףלא

.דהוהה"ד.א,כהבכורותלזלעילגםוראה.כ"מבפניםח"וכ.(ט"מיו.לוראוי סג"ששםלה.ט"סיוסוףד"סרישתצזסר

.ה" כלאחרהויניומנוולודברעוקרמלאכתשגםלט,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותלב

,מותרמתכויןוכאין,יד,ג"מיסוףלג ,ב,בושסמואוסריםבבכורהתלישהשמתיריםהטעםשמבארלד



תצחמזביוםהלכותמ

אינוהואשהריכלוםבכךאיןמאליונתלשואםלתלושיתכויןשלאבלבד.ן],ואילך
אמוריםדבריםבמה"תורהטבאיסוריאפלומותרהמחכויןשאינוודברלכךמחכוין

ליזהרלואפשר'שאמפס]אחרהכליאומכין,"עלפנותאמוראבלנרדוכשמפנה
כמואמורלכךמתכויןשאינופ"אעולפיכךיו,שיתלושלודאיוקרוביתלוששלאהיסב

.יי"כ"ש'בסישנתבאר
שיפנהי"עאובידוהנוצהאוהצמרתלשכןאםאלאלשחוםלואפשראיאם(י)ואפילו
שמלאכותמפנימ"ביולעשותןאמורכ"אעפכליי"עואילך-,אישימשכםי"עאותם
:""ה"תצ"מן"ע"ן"מ"יומערבלעשותןאפשרפעמיםרובאלו
לכלמוכןשהואמפנימ"ביולמלמלומותר"ן,מ"יומערבשהומקןן,כירהאפרכך

מ"ביוהומקאםאבל"ת"ועוףחיהדםאות"צואהאורוקבולכמותין"האדםצרכי
הואחדשדמעשהכזהגדולבנולדמידיםתנ"בנולדהמתיריםואף]ת"למלמלואמור

אחרןק1נמרס

אמילודבריהםדלפי,]תם"הרמבלדעת"תיוסיהביתכתבוכן,שםעייןטעמאוהיינוה"דבסוף

.במתכויןשריולאדאורייתאאיסוראדאיכאלעוףבהמהביןלחלץישולכן,שרילתלושמתכוין
חילוץאיןשוב,מתכויןבשאינואלאשרידלאהלכהלפסץ]תע"ושוהטורשכתבומהלפיאבל

בכורשלבצמרדאפילולעילפרישנאדהאועודתזל"וזבהדיאש"הראכתבוכן.לבהמהעוףבין
באיןשרי[ט"ביו]וכן("תע"ושוהטורפסץווכן.'התוסשיטתוהיא)מתכויןבשאינואלאשרילא

ש"הראלשוןעלשםתןמלךהמעדניכתבוכן,מתכויןבאיןשריבעוףדאפילומשמע,ל"עכמתכוין
אסורולכןכלוםמהנילאואילךאילךדפנייתןלתלושבמתכויןאלאאפשראינוצהותלישתל"11

:ופשוטברורוזה.בעוףאפילושרילתלושמתכויןדכשאינובהדיאמשמע,ל"עכ

מכשיריןליהדץרי""ש"הראלדעתהברורהאמת"זהו.'כולשחוםלואפשראיאםואפילו(ך)
ש"כמזולתולואפשראיאםאפילוטובביוםלעשותןדאסורטוביוםמערבלעשותןשאפשר

בלאולשחוטשאפשרמשוםמדרבנןאלאאסוראינוןמשנההמגידשלדעתהגם.תןה"תצבסימן
ישמדאורייתאאסורש"הראדלדעתכיוןמץוםומכל.שריאחרבעניןאפשראיראםמשמע,הכי לההדיר

שישבשגם,עליולחלוקלמזמלאולאמקוםמכל,עליוהץשה"וא"שההגואף.כדבריו
:ץושיותיוכללתרץ

.(ם.ר.מכשלענין)דף'מעקלו,וק"סכדמיטה'שחהללקמןראהקנט םכרלעילקל

,י"ממהסייעטית.א,במטהנעלז,נ"אא"ס.שלז" .שםע"ושיסיר,אתגמראקלח'ריכתיום'הפימקובכלס"בשומומכםפשוטקלא

,ו"ממלביש.שהומקה"רשם'"רשיולט.(ג"מקא"קי) .םא-רםקלב
.נ"יש,ז".םשי"םוכדלעיל,הכיה"דשם'תוםגרבו.(כליבכלשכיה)שםועייןג"מקא-ת,ב" םכדלקמןקלג

ה"מלכדלקמן,רםבימוימעוןנו'שאבהמהכ"משאלתא.ב"מתקע" .נ"יש,מקיארש"מא"ובקוש"ע,מכיבקלך

,שםע"ושוטור.שםגתראקשבוראה,ד"מקכא"מ,ב"'םלבוש.שםש-ראראהקלה םתצה'.םדלעיל'האדעהשעג.דק"מקרא

,ג"'

אחרוןלקונטרסציונים

,המהג"מבכורותמת.ס"הרמבכתבה"רמא פמב

,לומרוצריךה"וו"מקא"קושםראה)ד"סמט,ג"רנ" אפשרכשאימותרמכשיריןגםש"הראשלדעת.יבסעיףמג

בוהןכוותיהל"קייולא,אחרבאופןאםאלא,בעוףהנוצהתלישתשאסורהנוסףטעםמד

אסורמ"המשלדעת,שםלעילא"קוראה)ג"הג"פנ.מתכויןאינוכל כשאיאמילוט"יומערבלעשותןשאמשרמכשיריןטורראה,בכורלעניןכ"משא)ט"יולעניןכאןמה

.(כאןכ"משא,אחרכאומןאמשר.(בגק"סכאןא"וס,ג"משח,סיד"יוע"ושו הראעלט"יומעדנימז
.ו"סקכגא,פאותשםש" ,ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותמז



מאתצחמזביוםהלכות

אתמולשלאפרגביעלעציםמ"ביוהמיקואםתי,אפרועכשיועציםהיהשאתמול

בפנימעולםניכרהיהלאהיוםשלשאפרבעניןאתמולשלבאפרהיוםשלאפרונתערב

לאשמעולםכיוןמתיריןלושישדברדיןכאןדניןואין"",נרוננמלהוא.הרעצמו
:אתמולשלבאפרברובנתבמלהוויתובתפלתשהרי,ת,אימורשםעליונקרא

""למלמלומותרביצהבולצלותשראוירםעדייןוהואמ"ביושהומקכירהאפרכה
להראוישהיההראשונהלמלאכתווראויעומדהואשהרי"ת,האדםצרכילכל
:),למלמלומותרוהורםופזרנצמנןאםוכןתן,ולבישוללאפיהדהיינועציםכשהיה

ראויםאינןשהריר"יומערבנתעממואפילו"),מ"ביולמלמלןאמורעוממותגחליםכך

:לכלום

וצבורכנוםוהואצורבתולצורךאוגינתולצורךהרבהעפרמ"יומערבהכניםאםכז
עליודעתוצבורשהואזמןשכלכללמוקצהשאינולפילמלמלומותרארדבמקום

קרקעאגבבמלשאינונ),הרבהעפרכשהכניםאמוריםדבריםבמה]),שיצמרךמהלכל
הצורבהאוהגינהבקרקעיתושמרהעפרקופתומלאהכניםאםאבלוהחורבההגינה
אמוריםדבריםבמה(")י),למלמלוואמורהקרקעלגביבמלהואהרימועםשהעפרמארר

אחריןקינמרם

וחורבההגינהלקרקעדבטלל"וזתיוסףהביתכתב])כן.'כוגנינהאמוריםרנריםנמה(ה)

")ע"ושוהטורשכתבודמהלומרצריךזהולפי.ז)הלבושכתבוכן,ל"עכוהצדבחיתכ"משא
:לרשותואלאלביתודוקאלאו,"לביתוהרבהעפרהכניס

.טוביוםמשמחתלבטלשלאכדי,ולכסותמוכןשאינועפרליטולהדחקבשעתהתירי)ו"הט,הנה
טוביוםשמחתמאישחטשכברבדיעבדאיירידאי,מובניםשאינןמשום,דבריוהעתקתיולא
,כדבריולפסוקלנואין,כאםלכתחלהאייריואי,")יכמנולאאםאףלאכולמותרהלאאיבא
הכיואפילו,ן)בגמראש"כמטוביוםשמחתמשוםהואבגמראהמתירשלטעמועיקרשהרי קיימא

לא"גן"דהסמרבוואף.בגמראעייןטוביוםשמחתמשוםאיסוראשרינןדלאלאסורןלן
שכתבמהעלבנוייןז"הטדבריעיקרוכל.דאורייתאכיסוימצותלבטלשלאכדיאלאת"כרפסק

נ"תעשהולאעשההוילאטובדיוםליהדסביראג"כרבאתעשהלאדוחהדעשהלודרש'דלדידן

,ם.וציינש"ימה"רי"ב.''סיא"פראש,אמרה"דשם'תיםקמר לעגםוראה,ח"מקכא"מ.רכשהימקרבנו

,מ"מקכא"מ.שםלביש.שם'"רשמזמט'ש"מל' מוקצהן'שא)ז"ם'ש"מל'נרלע.ו"מקתקז"נא"מקנ,ה"מקא"קיח'תק"מלקמן.ב"מל.שה"ם.ט"'ם

,(שבת'להצהלכית'חקר.ט"'ם'ש"מל'לעגםוראה,שםא-מקפה השלחןממגרתיראה,מקלרבאה'אל.ט"מקכא"תולנא.א,כחא"ח

,כז"מעטאפתחא.הק"סצט"מ"םל'לעוראהגם,שםא"מ,ד"םקב"םר"ז'א"רמקפד "ירשא,חגתראקגב,ד"םשב
,"מטע"ישוטור.ם'הכנה"ד' גתקמו

שםא-

,שם'"רשקגג.י"מטע"ושיאיר, רשראהקפח

,שםע"שי.שם'"רשממשמעיתמכתםה"די-ב,שוךקגדמ"מיראה.מטיילביש.מיתרה"דשם'"

אררכןנטרם.לקם.נ..צ

.ו.התש"שב,א,'-ב,טבצמואשמביאונט.ט,...,.מ.נואה-זהא"י,לנלליתנב מנגיעהגג

מטעם(ב,וביףנמביאו)לנתחלהלשחיט.איםס' .ט,.'שמחת.(בביתאבל)ס"סנד
נויתל,",לא..נ"ש.א,סלס'בפננמביאוס.סוסעיףנח אי,שעשמטעסלהתיו(אמויעהב,ט'ס,בת)לציוך.לביתהנניס.שאפילמשמע).מנתלציוךנו

,השיטהמיחלפתיאמוינןהא.(הובההיאבןאסאלא.בלנסיתאסיו.מנת בלאאף)שחטנשגבושהתיו,(א,.נ)עהלאייןמא.ב,י,סנו

.שםבטשהיבא.(נעיץיקומטעסאלא.התיולא.)ב,ע.ס,חבושינמביאונח .ב,חסב,ב,סל.א,סלסיףבפניםנמביאו,..ס.נמצית .בלביתעשהלאאלאסג.(נ"ש.



תצחמזביוםרכותמב

העפראתועירה",עפרקופתומלאר"יומערבהכניםאםאבל"),וחורבהבגינה
קרןלושיחרוהואלמלמלוומותר")"הקרקעלגביבמלאינו""הביתאוהחצרבקרקעית

אחרוןקונמרם

מפניטובדיוםשבותאפילורוחיןראין1זו"תץפ'בסילןץיימאדאגןהדא,פניםמכמהתמוהוזה
לרבאדאפילוועוד."1ה"דרר"פבגמראש"כמתעשהולאעשההיאטובדיוחמשוםשופרמצות
בהדי1ןבגמראכדאמרינןתעשההלאשדוחההרגעבאותוהמצוהמץייםכןאםאלאהיתראין

למאןהיינו"1נעוץדץרדבעינןליהדסביראיהודהדרב1ישכתבמהועוד.ש"עץמכסידכתיש
אליבאהלללביתאבלבדיעבדאלאהתירמדלאועשהתעשהלאדוחהעשהראיןליהדסבירא

דבדיעבדלהואנהפוךואדרבה.הבנתילא,לכתחילהומותר1ןועשהתעשהלאדוחהעשהח"דר
אלאשמחהאיןדאמרינןדהא,כללעשהמצותכאןאיןלכתחילהאבלדכיסויעשהמצותאיבא בבשרן

[ב]"פל"שרשואף.ש"ע]טן"תץכ'בסייוסףהביתשכתבכמושמחהשלמיהיינו," שהיאכיון,תעשהלאשוםאתדוחהזועשהמצותדאיןמודהמץוםמכל,עליו,חללנרביצה

ש"כמלועונגדהתעניתמשוםטובביוםחלוםתעניתלהתענותמותרשהרי,האדםבדעתתלוייה

דכתובותג"בפכדאיתא,תעשהלאאתדוחהאינההאדםבדעתשתלויהמצוהוכל,חלי"רפ'בסי
,הפוסץימלןלרובדרבנןאיסוראלאבהדאיןצידהשרינןלאדהא,ותדע."ומפתהןאונסגבי ומשמע

איסורשרינןכיסוימצותמשוםדהא,ועודף.שיצודמהאםכיאחרבשרלואיןאםאפילו

וחיהמזומנים5שאינםויוניםמדבריותלןובהמות,טח"ביושהוסץכירהבאפרלכסותמוץצה

כןאם.אחרבשרלואיןאםט"יושמחתמשוםשרינןולא,"זימון1צריכיםבניהבפרדסשץננה
,מוץצהמשוםלאסורישמץוםמכל,חפירהמחוסרשאינובעפרלכסותלהתירו"הטכוונתאםאף

'בסיא"המנשכתבמהעיין)]לאכלו1אובמוץצהלהשתמשט"יושמחתמשוםשרינןדלאלדידן
להתירשלא,עיקרוכן.(ק"ודו"1'חדףא"במהרשועיין.ו1י"טק"סט"ותק1נא"יק"סט"תצ

וכל"'ן"ורשן"וראותוססן"1ם"ורמבי1י"רשכדעת,ט1ן"יושמחתמשוםגמורמוץצהטלטול
:ל"זהאחרונים

וראה.(בבית)1.'םלביט.(להצראולבית)שם'.ב.(בביתר.שםי.]קנה יבקנו
.1.פןשה"םל'לן.הק.םא.ק1.1.'םן.1ש101י.שםבאתראהרה' )1ףשרתי,ךשקנז

.שםן.1ש101י.מכניה.רשםבצה'.ישקנחהעפייה.ינו)מכניםה.רא.י
אחריןלקינטורםם.ינ.צ

.כ"מכשםלקמן,א"מכסד ,א"סתצה'סיוכדלעיל,ב,לבטה

,ב,חביצהסו ,שםז"הבמז

,כ"סוע,זשםמת הויךשלדעה,וכדלעיל)מיותרתזותיבהאוליסט

,(ת"לרק ט"יושמחתאין,חוחהכיסוישמצותבמקוםדאףע

.דוחה .א,קטפסחיםעא
.ז"סשםלקמןגםוראה,ם"הרמבכתבה"דעב .(הייןעםבבשרהיאשהמצוה)הטהעג
,גסעיףעד (לאוז)אשרשפי,יגטהתפארתצביוראה.א,מעה

כללי.טז"סג'חוב.ט"סב'חוב'אשנה ,נחכללוההוראההפוסקים

,א"סקא"קותצו"ס,ט"ססוףתצה"סכדלעילעו

אין,דוחה.כיסוישמצותבמקוםדאף,מצינוועודעי .דוחהט"יושמחת
.א,סלכדלקמןעת ,ה"סכדלעילעט

,ז"סיתצז"סכדלעילפ .ב"סישסכדלעיל,לעירסמוךכשאינופא
,אכילהלצורךמוקצהלטלטלשהתירואףפב סוכדלקמן

.ג"וש,ז"סטתקט." ,ט"יושמחתלצורךמוקצהלטלטלשמותרפג

,ג"מיתצט"סוכדלקמן לבין,אכילהלצורךמוקצהטלטולכיןשחילקפד

,ז"סטתקט'סיוכדלקמן,בוהשתמשמות באופןכיניהםשחילק)אמדה"ד'בתוסא"עפה

,(אחר סיתצטטהלקמןראהאבלפו

לטלטלשמתירג" .ט"יושמחתלצורךכיסחיסרוןמחמתמוקצה
מוקצהלטלטלשמתיר1"סטתקט"סלקמןוראה ,אמורבמוקצהשימושאמל,נמשאזמללצורךגמור

,מוחלפת.אינהזושמשנה)מוחלפתה"דב,טפז ולב

.(מונןעפרלוישכןאםלא"ישחטלאג" ,א"בנ"פפת

.אמרה"דב,טפט פצ

.ט"ס.א" ,מותרה"חי"ככהובאו,"מתזה"ד(ב,ה)צא

,מוחלפתאינהזומשנהשלדעתם



מגתצחמזביוםהלכות

שחפץהדברניכר"ן,רגליםלמרמםוהביתהחצרבאמצעשמחוםשלאיכיון",צית
:שיצמרךמהלכלעליוורעתו]ן"צרכיולעשותבו

דמןנ",במתםכשהכניסושיצמרךמהלכללמלמלודמותראמוריםדבריםבמהמוח
בולכמותכדימ".ימערבהכנימואםאבללמחרשיצמרךמהלכלדעתוהמתם

לאהעפראתכשהכיןאתמולשהריצואהבולכמותאמורלמחרשישחומועוףחיהדם
כוונתוהיתהולאצואתולכמות-שעמקהמאוםבמקוםצרכיוהתינוקשיעשהיודעהיה

לדברוהמכיןלמחרשישחומלושברורועוףחיהדםלכמותאלאהעפראתבהכנסתו

:בנהכיוצאכלומןי""הכנהבשעתלושמפקדברלצורךמועלתהכנתואיןלושודאי

שאינוכךכלתיחוחכשהעפרמובביוםעפרלמלמלדמותראמוריםדבריםבמהכמ
אבל"ן"למקומותחתיואחרעפרנופלהעפרשגומלשמידבגמילתוגומאעושה

יעשהשלאהכלימןלימלואמורבכליונתון""תלושהואאפילוכךכלתיחוחאינואם
להגומאצריךאינושהרילגופהצריכהשאינהמלאכהשהיאפיעלואףבהעפרגומא
אמורלכתחלהמקוםמכלכוומלאכהעלחייביםאיןהתורהומןןן"לעפרהאלאעצמה

שהואכגוןבעפרגומאיעשהשלאבעניןלימלומותראבל"ן"מופריםמדברילעשותה
:השיפועכןראשמןלימלומותרהרכעיןצבור

לימלושמותרבעניןמ"יומערבמוכןתיחוחעפראולמלמלוהראויאפרלושישמיל
הרישנתבארדרךועלמ"ביו

~
ליחןומותרל"דמםומכמהמ"ביוועוףחיהשוחםה

אחרשמארוששיןואין"ל,ח"כמימןד"ביוש"כמהשחימהקודםלסמהאפראועפר
:לצורךשלאמרחונמצא]ל"ישחומולאימלךכך

ושחסעבראם.לנ"ישחומלאה~הרילמלמולהראוייםאפראועפרלואיןאםאבללא
כךכלתיחוחהוא."ל,מוכןשאינועפראולי,מ"ביושהומקכירהאפרלוישאם

שהיאבימוישמצותמפניבהםלכמותמותר]"ממקומובנמילתוגומאנעשהשאיןעד
:ט"מדבריהםאלאשאינומוקצהמלמולאיסורדוחההתורהמן

מעם"ל,תיחוחעפראלאהרבהתיחוחעפרולאמ"ביושהומקאפרלואיןיאםלב
במקוםגומאישארהעפרמןקצתימולשאםבעניןקשהעפרגביעלמונחוהוא

אםלן,נמלתו
~

בחצרווהניחוהקרקעמןשתלשוכגון],מ"יומערבמוכןהואהעפרה

.שםע"ישוטור,שםזוטראסרקנט "רש.קם

,שםע"שי.והיאה"דשם' .והואה"דשםשבת'"רשקמא

.שםע"שי,שםצה'ב'"רשקשוב "רשקסיג

.ם'מכנה"רי-ובטית.(במתם)ם'מכנה"דשם' ,שםע"שו

.בג"מא"פש"2".אמורה"ר."ורשב";שםרבאקליד ,ג"מקלא-ת

1.יך,בעפרה"רא"עשם'תום."עפ,מקלייבא-מקציה סיףשח'סילעילנםוראה_והאגטראה"ד(א,ד)

םלקמןוראה,שםא-מקסיו.ז"מע

א.ש"םלעל.ב"מתקי" ,ד"'םסוף

.ה"מקבא"מ.יאיתה"רשם'התום'וכא,שםרבאקסז .ג"רםרעה'.םלעל,שם'תיםראהקשח

,ח"'מקן-שקמוט

.ר"'םוסייעתיר,א,בתשנהקע שםע"שווראה,ללעוהגיגלאר"בשועזהמשןקרא

.ה"ר .ה"מקבמיףא"ס,ב,זגתראקשב

.ר"'םע"ושיתיר,ה"קבא,בתשנהקעג מא"פש-ירא,אמרה"מרא,ח'תוםקיד

בשם,'" .ו"מטע"ושוטור,ג"חא"פירושלמי

.ה"מקבא"במהובא.כגמיא"פש"ש'קעה דשם'תוסקעו

.ב"ימקלשםא-מ,שםש"יש.בעמרה" ,שםרישלמי.השם.ב,שםש"ירא,אטרה"מר'תיםקוזז

.מח'עא(,'ב)תורהיגדילוראה כד)א"רע,חגמראקעת

יכדלקמןשהג.כתועשהשלא' ,מעד

,בעמרה"דשם'תוםכטגני ג

~

.מקההא-ת,ימיא"פש"ראפ



תצחמזביוםהלכותמד

"]"מ"יומערבדקרבושנעץאלאלקרקעמחוברהואאםאפילואומ"ביובולכמותכדי
מותרולפיכךמוקצהמשוםבוואיןמ"יולצורך]]"אותוהזמיןהריכ"ביובולכמותכדי

לדקירותנצרךילמחראחדדקראלאנעץלאיאםו],ישחמענרכנראםבילכסית
בושנעץתיחוחבעפרי],מ"ביודקירותכמהלדקורמותרהרבהששחםמפניהרבה
"]"גומאעשייתאיסורכאןשישפ"ואעמ"יומערבלכךהכינוכברשהרימ"יובערבהדקר
דבריהםאתהעמידולא,]"שנתבארכמומדבריהםאלאאמורשאינוכיוןמקוםמכל

.",כיסוימצותבמקום
אפילומ"ביובולכמותאמורמ"יולצורךלהכינוכדימ"יומערבדקרבונעץלאאםאבל
"]"מוקצהמלמולואימותגומאעשייתאימוראיסוריםשניכאןשישכיוןושחסעברכבר
בשבהתורהמןדברלעקורהחכמיםבידכחוישכךכלדבריהםלבמלחכמיםרצולא
:ן]"תעשהואל
נעשהשאיןעדכךכלתיחוחשהואלקרקעהמחוברבעפרדקרנעץאםיאפילולג

לואיןאםמ"ביוועוףחיהלשחוםאמורלכתחלהכ"אעפממקומובגמילתוגומא
עליהמומכיןואיןגמורההכנהעושהאיןהדקרשנעיצתמפנין"מוכןאחרעפראואפר
:"ושחמהעברכברכןאםאלא

ש"כמשיכתשנועדבולכמותראוישאיןעפרגושאלאלוואיןושחמעברכבראםלד
שלעשהמצותשאיןהתורהטימן)י"מ"ביויכתשנולאזההרי]'"ח"כ'סיד"ביו

בהנאמרשהרי"ן,תעשהולאעשהבהשישמ"יושלתעשהלאאתדוחההדםכימוי
:,"עשהמצותוזוהיממלאכהשבותכלומרשבתון

איןכימוימעוןדמוואיןבהמהשהואמפקכימוימעוןודמוחיהמפקשהואכוילה
אפרלויש.אפילן"מ"ביודמואתמכמיןאיןשחמו.עברואםמ"ביואותושוחמין

ציהודאישיאמרוחלבולהתיריבאושלאהרואיםמפנימ"יומערבמוכןתיחוחעפראו
אמורהמעםומזהין"מ"ביודמולכמותממפקממריחיןהיולאכןלאראם"הואט

לערבלכמותוכדי"הדמיבולקבלהכלילתוךמעםעפרוליחןהכליילתוךלשוהמו
כןלעשותאמורמ"ביומקוםמכל]יא"י'מיד"ביוש"כמכןלעשותמותרשבחולפ"אע

.שםה.פר.שםא.דשבקצא קצב

ביט1ןזהפשי

שםן.ש1נראה,נ1'לךיגןלאר.

.(הפרךרק)לוק.פשםך.ש.(תיהנה)1.1פה.פ .ב.פפת.]ךתנ,התנא)קצו
.ם'1נ'תמ.מנראה.א.פשא"פל'כרלןקצך פלקמןה.נ.שםגמראקצה

.א.פתקכ1"פ.מ.פתקו" עשהשנם)ה.פתמו"פלעיליאה.ב.פכתקפו"פ

הלאכותלירן.(תעשהולאישהם'ר1האינםתעשהולא פלעלראה,'כ1'מתןבהםשאשרים

.נ.1שנ.פתצה" .א.פפלתצה"פל'כרלןקצו
.ה.'פן.1ש1מור.ב,פגהנליןתעהקצו ת)קצח

ר'.1רשב,הבעהא"
.שםן.1ש1מור.משנםה.

.שםן.ש1.א'"פא.פש.רא.(ב,ר)..'רקצט הנלש.ראד

.כה"פר.1'מ1ד.א"פא.פן" .תדא
פשםר.1'רריה.ר.פקל"

שםד.,.]],ש.בק.

.נף'פןדב

.ר"'םע"ישומר,ב"מיע,זגמראקפא 'תוסקפב

.ב"ומקלי"מקא"מ.ואיניה"מחנאהי ,שםע"ושוסיר.שםמשנהקפג

רגועם,וק"סא"קווראה.ד"'םא"רמ,הו'ומה"ד'"ביפר דמירלפרששמיכרה

חיהרם.ונתערנריבהששחמ' .בחיה

.שםגמראקפה מעקפו

.כסף' מצותכהוום)שםא"מהרש.ואיתה"דשם'תוםראהקפו

הלכותחקרי.וציוניםמ"מ.א"מסוףללל,('ממו ,ב,כחא"ד

.ה"מקבא"מ,'"מא"פש-ראקפח תה"דב,ח'תיםקפט

קכח'מיוכרלעיל.א,צנמית,~ .ישםג"ר נש-ראקצ

.(שםמ"המלפירוש)ב"מיפמ-רתת,ממיא" .ב"מבשערתקרשובעבודת,יהואה"דב,זא-רשך

_כים'וצמ"מוראה.ד"חפרח
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יוגנוןשוע;

רישומואםבקרקעהדםתבלעמ"ברח2רמועברואם"רלבולהתיהרואיםיבאושלא
."יר"ב'סיד"ביוש"כמלכמותוייצריךמ"יובמוצאיניכר
מקום,יבזהוכיוצאזית~בקרןכששרמומ"ביודמואתמכמיןשאיןאמוריםדבריםבמה
לכמותנולבהמהדם.אפילהרצרבאמצעשרמואםאבלתמידםהרגלדריסתבושאין
~ברצרכליויתלכלכושלאכדילכמותצריךשהואמפנימוכןעפראואפרלוישאם
עושהשהואכ"גהואיודעכירלבולהתירימעהלאהכוידםשמכמההרואהגםולכן
:יןרצרולנקר

דמםונתערבו"'ועוףיודיהבהמהאו'ועוףיודיהכוישרםלך
~

שרישבעניןבנהה
מעורביםהדמיםהיולאשאםבעניןהואאםריינ"כמימןד"ביוש"כמ]בבימוייי

אםלזמרצריךאין.י'מי"יומערבנעוץדקרלושישכגוןמ"ביוועוףדיהדםמכמההיה
הדמיםתערובתכלמכמהה~הרימ"יומערבמוכןהרבהתידורעפראואפרלויש
לאאםשאףבענין,דקירותייבמעםהכלאתלכמותכשיכולאמוריםדבריםבמהמ"ביו
איןאםאבלדקירותכךלכלצריךהיהבלבדועוףהריהדםאתלכמותאלאצריךהיה
ריהלדםצריךשהיהסמהיותרהרבהדקירותי"עאלאהתערובותדםכללכמותיכול
מוכןתידורבעפראובאפרואפילוייןארתדקירהאפילולעשותאמור(י)בלבדועוף

אחריןקינמרם

שכתבומהלינ-זהאחרוניםוכלהטורכתבו]'כן.'כואחתדקירהאפילולעשותאמור(ו)
"'בחיהחיהדםנתערבואפילו,קשהלדבריו,הדםמקצתאלאלכסותצריךראיןזעי-הס
כיון,טובתיוםמערבנעוציםדקריםהרבהלוישואפילו,אחתבדקירהאםכילעשותאסור

אם,נעוץבדקראפילואיסורחששדישמוכח,י'נעוץדקרלוישאפילולשחוטאסורדלכתחלה

ל-זוהוא,"'דמיםהרבהלכיסויאחתדקירהרקצריךדאיןכיוןבחנםאיסורלעשותלנולמהכן
הדבראלא.הפוסקיםומכלמגמראמוכחרכןוכתבן'נעוץדקרהרבהלוש'אםהתירבעצמו
ניכרדםמראיתהיהמיםהבהמהדםהיהשאםמייריכאןשהרי,,אחתבדקירהסגידלאברור

."הםסיףה"פר,ב"נבשערהקרשבעבורתא-רשןרי.שםך"הנדרסנהרג םהסייעטור.ב,חמראריא,ה"בע-ופושור.שםן-רארד

,מ"' ,י"מקלא-תריב,גמעץרה
,ד'מעץליג.ה"סב"חא"פז"א'ר'פמק.'תנה"דב,הד"'ר'פמקרד שלא

.לזק"סא"מ,שחהה"דח"במוחריר.ח"מא-רת.דאית(א,ד)הגבירים' .שםח-פךיטו.ח"ח.אנושראהרז

ח-ב.מקפחא-מ.בג'"ם:םא"פש"באול-רש,שוךרטז.שםא"רמ.שםגבוריםשלשי,שםן-ריא'פמקרח מקז-שרט

.א"מקכמיףן-נטולא,שםח-פך,המרמל,כ"

ארריןלקינטורםם.ינ.צ

.ט"יונימוקיראה-זהא"קולכללותצב מיש.הטעםוהובא)בפניםכשצוייןצג

י"סוסא"פש" המחוייבדםיכסהלאהזאתבדקירהדשמא,כג

.(לצורךשלאט"ביוטורחונמצאככיסוי שהכללסוברל"הנטעםעלשחולק)א"סקכסוףצד

ישולכן,ועוףחיהדסחלקבכלוישנתערב עכלכסות

.(הדםמקצתפ" שתידסחלקבכלוישהבלנתערבשםשגםצח

,הדםמקצתבכיסויוסגי,החיות הרמשלדעתצו

להכנתאחונעוץביקדמניסיירא" קרוב,כאק"ס)ו"הטולשת,וקירותהרכה

נעוציםדקריםהרבהלוכשהיהדווקא.היינ(לסופו יומערב

,א"כרמכ"סללעיל.ל"וקיי.ט" .ג"ושג"מלכדלעילצז

כמהצריךאםשאף,אחתחיהלדםמיבעילאצת הדםמקצתככיסויסגיכולהלכסותדקירות

כשנתערבאפילואלא,(ו"מטכח"סד"ביוכמבואר) בכלוישנתערבשהכל1"זטלגעת,כחיהחיהדס

הדםמקצתבכיסויסגייהבכ"אהחיותשתידםחלק ,אחתבדקירה

בכמהשהתירא"הרמלפסקהסכיםב1הפ"שעכצט .וקירות
שכנקייהואפשר,לגמרינתערבלאהדםכיק ההיהאו)הכהמסוטאתכיסהלאהואשונה

התירולאכבהמהחיהדם.בתערובותולכן,(השניה שהתירומה,(בפניםכאןכמבואר)אחתדקירהאפילו

הרבהששחטמיירידקירותכמהד"נסיא"הרמ סלכדלעיל)

.בחיהריהדםונתערב(ב"



תצא-תצחטוביוםהלכותסו

"'לצורךישלאמ"ביומורחונמצאבבימויהמחוייבדםיכמהלאדשמאן"מ"יומערב
שלאמורחהואבודאישהריהתערובתדםכלאתלכמותשאמורלזמרצריךואין

:"'לצורךי

בעפראפילוינמ"ביולכמותםאמורדמםכימהולאמ"יובערבועוףחיהשחסלז מוכןינ

-לצוקשלאמורחנמצא.]מינ"ביולאכלםמותריהאיכמהלאאםאףשהרי" יו
:מינז"יומערבלעשותהאפשרשהיהמהינימ"

פ"אעלסמהתיחוחעפרנתןולאושכחקשהקרקעגביעלמ"ביוועוףחיההשוחםלח
זנךח"כ'סיד"ביוש"כמולכמותותיחוחעפרעלוליחנוהדםאתלגרורצריךשבחול

,ינגמורהמלאכהבכאןשישלפיקצתהדםנתייבשאםכןלעשותאיןמ"ביומקוםמכל
:זנחב"שי'בסישנתבארכמובונהמשוםחייבבשבת.ינןהארץמעלגבשושיתשגומל

:סעיפיםג"יובוטובביוםוסליחהוטליגההפשטדיןתצק

נראשהכלפי]מרגליההעוראתהמפשימה~המרגילהואכיצד"כ"ביומרגיליןאיןא

שלאמ"ביושמורחשנמצאנאדיממנולעשותכדישלםהגוףשלהעורכלומוציא

אחריןקינמרם

שנינושלימהומשנה,ג"יסעיףח"כ'סיד"ביושכתובכמוכללכיסויצריךאיןכןלאראם,בו

בלחלחאפילודמוכחשםעיין,מראיומץצתושינוייןלתוכונפלמלואותדמסכת",'זבפרץ

באותואחרמבמץוםיותראחדבמץוםישאלאמהתערובתהחלץיםבכלבשוהמתערבאינו
אפילולכסותאסורולכן,בואיןאחדובמץוםאדמומיותמראדבוישאחדבמץוםולכן,תערובת

שאיןבמץוםהכיסוייהאשמאכןאם,מיםהואכאילוהבהמהדםרואיםשאנוכיון,אחתבדץירה
.],ל"רשכוונתזהו,מצוהשוםץייםולאט"ביוטרחונמצא,והעוףהחיהדםמראהבו

לאנ,בששיםביטולמעניןו"הטשהץשהומה

-

משהוואיןהתערובתבכלמתערבדודאי,מידישה
ולכןי,ה"דרץמאבפרץש"כמבילהישדבלה,שנתערבמהדברמשהובויהאשלאמהתערובת

באותושםשנתערבדברשנפלדבמץום,שויןהתערובתחלץיכלאיןמץוםמכלאבל,'בסנתבטל
במשנדש-כמ~במראיתןדן,אחריםמבחלץיםשנתערבדבריותרנרגשלווסמוךממשחלץ

מןמשהוכןגםישמהםמשהובכלאחריםבחלץיםדגםכיוןמץוםומכל.בטעמווהן,דמץואות
אפילווץלישתומיעוטועוצםמחמתטעמונתבטלכמותופעמים'סישאםלכן,שנתערבדבר

:"כךוכלרביםאחריםלחלץיםמשםומתפשטשהולךמחמת,תחלהשםשנתערבחלץבאותו

,ה"מקבא-חרנו.שםע"שי,ב"חנ"פם"רמבריו ינתבאר.שםל"רשריח

.שםא"מראהויו,יק"מא"נקי אי.ת'בב)ד"מכשיג"מ.(חורשמשוםבשרה)ד".םרנת.שםז"החאףמרהשבזהריס
,ג"כתקבימילקמן.(בינהמשיםבחצר,כ"מישוטטור.ב"מיע,חגתרארב דאמריהאה"רב,חא"כשברבא

,'אתה"ה'כנן' תצטהחמן,מ"מקלא"מ,ב"מבשערדקדקןובענודת

,א"מע"ושימור,א,לגבכימית[בריתא]גמאא,שםא"מ.ן.אה"רשם'"רשרנו מרגאיןה"דשםי-רשב.אתיה"דשםא"רשברנג

.א"מלבוש,ן.ל' .איןה"ר'"ב.ל'המרגה"דאקכגחולין."רשגי"מתקו"מלקמןגםוראה.צ"מלביש,שם."רשרבד

,שםולבישטיח.ושםשם'"רשראהד,(מ"עבערבשנילושהעימהלענין) ,זסלףרנה

אחרוןלקונטרסציונים

לגמרישנתערסורואים'בסבטלבלחשלחשמזהקג.ו"סכרא,סיד"יוע"ושוטור,דמשנהקא בישקב
,ע"ספהאיסוראחדבמקוםשנשארחוששים.ולאכאןהאמורהטעםשכתב)בגי"סוסא"פש" .חוץה"דשםי"וברשב"סוע,יגקד.(בפנים

.ו"ספתסו'סי.ב"מנתמו"סלעילראהקח


